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Voorwoord jaarverslag 2015
De Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) presenteert hierbij het jaarverslag 2015.
2015 was opnieuw een jaar van actie maar ook van denken aan de toekomst.
Zoals we in ons jaarverslag van vorig jaar al aangegeven hebben zijn KBO en PCOB binnen de SFO
verder gegaan met onze activiteiten. Het besluit van de landelijke ANBO organisatie, waardoor
leden van de ANBO hun werkzaamheden in alle gestructureerde overleggen moesten stoppen,
heeft qua werkzaamheden veel tijd en inzet gevraagd van de zittende leden. De SFO heeft
getracht haar werkzaamheden in het belang van ouderen voort te zetten en open te staan voor
nieuwe ontwikkelingen. Daar waar er mogelijkheden zijn, zal de SFO samenwerking tussen de
verschillende ouderenorganisaties blijven stimuleren. In het licht van het overhevelen van het
sociaal domein van de Provincie naar de gemeenten en daarmee het stoppen van onze
financiering, is in dit verslagjaar veel aandacht besteed aan de toekomst. Samenwerking en
afstemming met en tussen ouderenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties is van
groot belang voor ouderen.
Binnen de eigen organisatie en extern zijn er contacten gelegd om te trachten activiteiten van de
SFO, al dan niet structureel, doorgaan te laten vinden. Aandacht voor ouderen is niet alleen het
primaat van de SFO maar kan en moet misschien in een breder verband gezien worden. Vele
aspecten spelen daarin een rol. Het zijn niet alleen de ouderen die nu zorg nodig hebben maar
mogelijk nog meer aandacht voor de “nieuwe” ouderen. Leefstijl en preventie zijn van groot
belang. Hoe blijven ouderen langer actief en gezond. Bij de externe contacten hoort ook het
overleg in Noordelijk verband, het SPONN. Samen met de provincies Groningen, Drenthe en
Overijssel buigen we ons over activiteiten in het kader van het Nationaal Ouderen Programma.
De Maatschappelijke Organisaties in Friesland houden zich bezig met de toekomst waarin, zoals
besloten door Provinciale Staten, het sociaal domein overgeheveld wordt naar de gemeenten.
In het verslagjaar 2015 zijn de projecten van 2014 voortgezet. Evenals vorig jaar is gekozen voor
continuïteit van onze “basisactiviteiten”. Zoals deskundigheidsbevordering, Belastingservice,
vrijwillige ouderen adviseurs, wonen en welzijn en de contacten met de maatschappelijke
organisaties. Nu er meer duidelijkheid is over de transitie naar gemeenten, is het niet realistisch
nieuwe activiteiten te ontplooien. Vandaar onze keus voor de basisactiviteiten.
Om de ouderenbonden op afdelingsniveau te informeren en te instrueren over nieuwe
ontwikkelingen en veranderingen zijn er ook in 2015 twee Gearwurkingsdagen georganiseerd.
Dit jaar was het thema: “ Kwaliteit van leven”/“Zorg verandert” Het credo, zolang mogelijk thuis
wonen, vraagt om na te denken over hoe realiseren we dat. Het lijkt een gemakkelijke vraag
maar voor de individuele oudere is dat soms moeilijk. Besturen van lokale afdelingen van de
ouderenbonden worden op deze wijze geïnformeerd en we proberen hen handvatten te geven
om en dergelijk thema ook met hun leden te bespreken. Daarnaast is het belangrijk dat op
gemeentelijk niveau, afdelingen contact zoeken en onderhouden met de gemeente. Hoewel het
doelgroepenbeleid is afgeschaft, is zorg, wonen en welzijn van en voor ouderen een belangrijk
item juist in de gemeente. De gemeenten zouden, in het belang van onafhankelijke
cliëntondersteuning, een beroep kunnen doen op een vrijwillige ouderenadviseur.
In het verslagjaar moest de SFO opnieuw afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid. Na een
heel kort ernstig ziekbed overleed onze coördinator belastingproject. We zullen hem missen.
Maar ook dat werk moet doorgang vinden en is er een nieuwe coördinator benoemd. 2016 zal
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voor de SFO een jaar van afbouw zijn maar vervolgens is de vraag of en hoe ouderenorganisaties
elkaar kunnen ondersteunen en helpen in een gezamenlijk optrekken in de provincie.

Janny Eelkema-Brouwer, voorzitter
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Organisatie

Ten behoeve van de continuïteit en deskundigheidsbevordering heeft de SFO een contract met
Partoer te Leeuwarden, welke jaarlijks geëvalueerd wordt en opzegbaar is. Ten behoeve van de
continuïteit is er ambtelijke beleids- en projectondersteuning. Maar het betreft hier ook het
faciliteren van het bestuur op het gebied van vergaderruimte, financiële- en secretariële
ondersteuning.
De samenstelling van het stichtingsbestuur:

Mw. J. Eelkema-Brouwer
Dhr. G. Boskma
Mw. G.W. Bosman-Asselman
Dhr. J. Broek

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid

PCOB
PCOB
KBO
KBO

Bestuursondersteuning:
Ambtelijk secretariaat SFO:

mevrouw L. Scholten
p/a Postbus 298
Leeuwarden

Ter ondersteuning van de SFO en het promoten van projecten en de aanbieding van diensten is
een website beschikbaar: www.sfobonden.nl
Webbeheerder:

Dhr. J.D. Eisma

Uitgevoerde projecten

A.

Het bieden van hulp bij de invulling van de belastingaangiften
(belastinginvulhulpen)

Achtergrond
De wet- en regelgeving op het gebied van belastingen is continu aan wijzigingen onderhevig.
Tarieven worden aangepast en aftrekmogelijkheden verdwijnen, veranderen of er komen
nieuwe bij. Ontwikkelingen op dit terrein zijn voor de gemiddelde burger moeilijk bij te houden.
Veel ouderen krijgen daarom vanuit de ouderenbonden hulp bij het invullen van hun
belastingaangiften. Velen zijn er niet van op de hoogte dat door een belastingaangifte in de
meeste gevallen een teruggave van belasting mogelijk is.
Het jaar 2015 heeft zich gekenmerkt door een plotselinge wissel van de “coördinator” en wel
door het toch wel snelle heengaan c.q. overlijden van de heer Luuk Dol. Hij heeft van het begin
af aan zich voor dit landelijke project ingezet. In het begin van 2015 – te weten in februari –
heeft hij in samenwerking met de inspecteur bij de belastingdienst – zes cursusdagen
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georganiseerd. Op deze cursusdagen werden drie casussen behandeld welke door de
belastinginvullers moesten worden uitgewerkt.
Deze casussen waren samengesteld door de provinciale fiscalisten.
Begin oktober is de coördinatie door de heer S.P. Wiersma overgenomen van wijlen de heer L.
Dol.

Doelstelling
Om de kennis en veranderingen in de belastingwetgeving op peil te houden, volgen de belasting
invulhulpen jaarlijks een verplichte cursus. Aspirant invulhulpen volgen een dag een cursus om
hun vaardigheid te testen. Voldoet men aan de gestelde eisen, dan pas volgt toelating aan de
volwaardige cursus. In onze provincie wordt in samenwerking met de ouderenbonden en de
belastingdienst deze service georganiseerd.

Uitvoering
Naast de belastingaangiftes houden de invullers zich ook bezig met de controle op de te
ontvangen huur- en zorgtoeslag. In de praktijk constateren de invullers regelmatig, dat er teveel
of te weinig toeslag wordt ontvangen. Dit houdt in dat onze belastinginvullers, voor het
belastingjaar 2015, niet alleen de gegevens controleren maar ook ter plaatse veranderingen
kunnen doorvoeren. Juist deze teveel ontvangen bedragen zorgden vaak voor grote financiële
problemen.
Onze doelgroep zijn de ouderen in Friesland. Deze ouderen worden bereikt door de
belastingservice te introduceren bij de afdelingen van de drie aangesloten bonden. De mensen
worden gewezen op de mogelijkheden die er zijn voor aftrek onder ander in verband met
buitengewone lasten.
Ook in 2015 is er een convenant afgesloten met Zorggroep Palet zodat ook hun cliënten van de
hulp van de belastinginvullers van de belastingdienst gebruik kunnen maken.

Resultaat
Evenals in voorgaande jaren werd ook dit jaar door de drie ouderenbonden in samenwerking
met de belastingdienst weer cursussen georganiseerd, met de als doel ouderen behulpzaam te
zijn met het verzorgen van hun belastingaangifte 2014. Onze doelgroep is alle senioren in
Friesland die hiervoor in aanmerking komen. Dit jaar is weer een convenant afgesloten met
Zorggroep Palet zodat ook hun mensen van de belastingservice gebruik kunnen maken. In
totaal hebben 75 personen de cursus gevorderden gevolgd. Werd in het verleden de nadruk
gelegd op belasting, tegenwoordig wordt steeds meer aandacht besteed aan toeslagen, vooral
de huur- en zorgtoeslag. Eveneens is in deze cursus veel aandacht besteed aan de nieuwe
manier van belastingaangifte invullen het VIA systeem.
Bij de belastingdienst zijn landelijk 102.034 IB2014 aangiften binnengekomen waarvan uit Noord
11.293 aangiften en uit Friesland ongeveer 4600.

Vervolg
Evenals in de voorgaande jaren wordt ook in 2016 gestreefd het aantal belastinginvullers op peil
te houden en waar mogelijk zelfs uit te breiden zodat steeds meer ouderen van deze
belastingservice gebruik kunnen maken.

Het bevorderen van de deelname van ouderen aan de samenleving – integratie en
maatschappelijke participatie
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B. Het stimuleren van en het bieden van hulp bij het gebruik maken van een groot
aantal regelingen op het sociale vlak met als doel een verbetering van het inkomen en
het leefklimaat voor de Friese ouderen
(vrijwillige ouderenadviseur)
Achtergrond
Met de komst van met name de Wmo en de wijzigingen van de AWBZ per 1 januari 2015, zijn er
steeds meer ouderen die de regelgeving en de weg naar de officiële instanties moeilijk vinden.
Hoewel de overheid 2015 als “overgangsjaar” heeft aangemerkt , is in verband met de
overheveling van taken naar de gemeenten, heel veel onrust ontstaan. De informatievoorziening
en de deskundigheid van de gemeenten met name de Wmo-loketten zijn zeer verschillend en
worden nog steeds als onvoldoende ervaren. In het verslagjaar zijn er in de gemeente de Fryske
Marren door ouderenorganisatie de Fryske Marren Vitaal, contacten gelegd om te komen tot
een cursus cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken. De cursus is in overleg en met
instemming van de SFO, opgezet door de docenten die ook betrokken zijn bij de cursus
vrijwillige ouderenadviseurs. De uitvoering zal waarschijnlijk begin 2016 volgend jaar
plaatsvinden.

Doelstelling
Ouderen adviseren, verwijzen naar de juiste instanties en mogelijk behulpzaam zijn bij de
administratie en het invullen van aanvraagformulieren die nodig zijn bij het verkrijgen van
diverse voorzieningen. Dat kunnen zowel gemeentelijke als andere voorzieningen zijn. De
vrijwillige ouderenadviseur (VOA) van de gezamenlijke ouderenbonden, kan hen daarin
ondersteunen. Naast de VOA's wordt ook het belang van cliëntondersteuning bij
keukentafelgesprekken onderkent. Het streven van de ouderenbonden is om in samenwerking
met alle Friese gemeenten, cursussen cliëntondersteuning te organiseren.

Uitwerking
Het landelijk project VOA, een aantal jaren geleden opgezet door de drie landelijke
ouderenbonden, heeft in 2008 zijn bekrachtiging gekregen in een samenwerkingsovereenkomst
met de koepel van de BOA, de MO-groep Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Het
project VOA is door de ouderenbonden als een zelfstandig dienstverlenend project opgezet.
Belangen van ouderen behartigen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarom is
samenwerking met andere organisaties en gemeenten belangrijk. De (landelijke) bonden
hebben iets te bieden en heeft (gecertificeerde) docenten die zowel de opleiding voor VOA'S
kunnen verzorgen als de cursus cliëntondersteuning.

Resultaat
In de provincie Friesland zijn twee gecertificeerde docenten werkzaam.
In 2015 is jammer genoeg maar een VOA cursus gestart. Het aantal deelnemers liep enigszins
terug door het niet meer deelnemen van de ANBO. De ANBO heeft haar eigen (landelijke)
opleiding. Hoewel in het noorden afgesproken was zolang mogelijk samen te blijven werken, is
dat toch in dit geval niet echt gelukt.
De SFO heeft in 2015 aan acht deelnemers een certificaat uit mogen reiken.
De cursus omvat acht á tien wekelijkse dagdelen.
De financiering van deze opleiding wordt betaald van de productsubsidie van de Provincie.
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Er zijn ook positieve ontwikkelingen in de samenwerking tussen plaatselijke afdelingen van de
ouderenbonden (de koepels) en de daar werkzame VOA’s. Voorbeelden daarvan zien we in
Drachten, Leeuwarderadeel en Heerenveen. Hier zijn ook, hoewel mondjesmaat, contact met de
gemeenten.

\
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C. Bespreekbaar maken en het voorkomen van eenzaamheid en isolement bij
seksuele geaardheid zoals homoseksualiteit bij senioren
Achtergrond
Onderzoek: 'EEN ROZE LOPER VOOR ZORGINSTELLINGEN IN FRIESLAND'
Uit dat onderzoek welke in 2009 is uitgevoerd, is komen vast te staan dat in verzorgingshuizen,
woonwijken en woongroepen waar veel senioren wonen, een andere dan heteroseksuele
geaardheid vaak niet wordt erkend, niet wordt getolereerd of wordt genegeerd. Hierdoor
komen in Friesland homoseksuele senioren vaak in een isolement terecht en vereenzamen in
een aantal gevallen. In zorginstellingen is men dikwijls niet op de hoogte of er homoseksuele
bewoners zijn. In het personeelsbeleid wordt er nog te weinig aandacht aan besteed. Voor de
betrokkenen zelf ligt dit gegeven dikwijls nog in de taboesfeer. Dit belemmert hun in het sociaal
en maatschappelijk functioneren.

Doelstelling
Over het onderwerp spreken en het uit de taboesfeer halen. Vervolgens te komen tot een
betere (h)erkenning en acceptatie van senioren met een andere seksuele geaardheid, zowel in
de kringen van de Friese senioren als van de samenleving. Dit moet leiden tot een betere
participatie en daarmee het voorkomen van isolement en eenzaamheid. Ook moet binnen
iedere instelling seksuele geaardheid een vast onderdeel zijn van de zorg binnen het onderwerp
diversiteit en daardoor meer aandacht krijgt.

Uitvoering
De SFO heeft zich in het jaar 2015 verder ingezet om homoseksualiteit onder de noemer
diversiteit bespreekbaar te maken in de Friese seniorengeledingen en werkt aan sociale
acceptatie van senioren met een andere seksuele geaardheid of diversiteit. De SFO heeft in 2015
in samenwerking met COC-Friesland en de Stichting De Blikopener bijeenkomsten gehouden
samen met vertegenwoordigers van de zorginstellingen in Friesland.
De uitkomsten zijn:
•

Dat de kerngroep met voorstellen is gekomen die in instellingen direct ingepast kunnen
worden;

•

De kerngroep zich bezig houdt met vragen hoe er in breder maatschappelijk verband
aandacht voor het onderwerp gezorgd wordt. Waaronder de media in Friesland,
schrijvende pers en omroepen;

•

De kerngroep zich bezighoud met het onderhouden van contacten met de diverse
Zorginstellingen en opleidingen in Friesland;

•

De kerngroep zich zorgen maakt en dat ook uitdraagt over alle veranderingen in de zorg
die momenteel van de zorginstellingen veel aandacht vraagt. Daardoor is de vooruitgang
in de aandacht voor het onderwerp seksuele geaardheid minimaal en wat meer naar de
achtergrond raakt. Instellingen ook in 2015 bezig zijn met de veranderingen die er zijn in
de zorg en nog komen het hoofd te kunnen bieden;

•

Er door het SFO in 2015 een tweetal Gearwurkingsdagen zijn georganiseerd. Op die dagen
is ook het onderwerp seksuele geaardheid een van de vaste onderwerpen geweest die
aan de orde zijn komen. Op die dagen komen gemiddeld een vijftigtal bestuurders van de
verschillende afdelingen van de drie bonden (PCOB, ANBO en Unie-KBO);
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•

Door de kerngroep wordt er ook contact onderhouden met de Ziektekosten verzekeringen.

Resultaat
Het instellen van de stuurgroep heeft ertoe bijgedragen dat er niet alleen gesproken wordt maar
er daadwerkelijk ook meer actie is en de vrijblijvendheid minder wordt. Resultaten moeten in
vaste protocollen zijn vastgelegd en meetbaar worden. De instellingen moeten er daardoor zo
gemakkelijk niet meer vanaf kunnen komen. Te druk met andere zaken is geen reden er minder
aan te doen.

Vervolg
Inzet blijft er om de ontwikkelde gereedschapskist bij alle zorginstellingen en opleidingen
aanwezig te hebben en in te zetten.
De kerngroep zich vooral richten op de media, directies van zorginstellingen en verzekeraars.
Het SFO zal ook in 2016 nauw blijven samenwerken met COC-Friesland, stichting De Blikopener.
Deze genoemde groepen hebben expertise in huis waar wij als SFO gebruik van maken bij de
uitvoering. Ook in 2016 zal met de ANBO Roze 50-plus worden samengewerkt.
Het houden van twee Gearwurkingsdagen in het najaar van 2016 waar het onderwerp ook
onderdeel is van de agenda.
Waar mogelijk lokale bijeenkomsten organiseren in 2016 of aansluiten bij lokale activiteiten van
afdelingen.
Tevens zal er ook in 2016 voorlichting worden gegeven op de scholen waar de verzorgenden en
zorgmanagers worden opgeleid.
Daar het jaar 2016 het laatste jaar is van het bestaansrecht van de SFO zal waar mogelijk haar
werkzaamheden worden overgedragen aan andere belangengroepen. In december 2016 zal
de SFO haar werkzaamheden beëindigen.
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D. Deskundigheidsbevordering

Achtergrond
De in 2013 ingevoerde of op stapel staande veranderingen in het sociale domein op landelijk,
provinciaal en lokaal niveau hebben ook in 2015 onze aandacht gevraagd. De besturen van de
afdelingen van de ouderenbonden worden met deze problematiek op verschillende gebieden
(zorg, wonen, welzijn van senioren) geconfronteerd. Dat maakt het werk voor de belangen
behartiging van hun leden interessant, maar ook steeds moeilijker. Er wordt steeds meer
informatie en deskundigheid vereist om hun taak goed te kunnen vervullen. We zien elk jaar
nieuwe leden voor de verschillende functies binnen deze afdelingsbesturen.

Doelstelling
We willen graag deze bestuursleden bij hun werk stimuleren en ondersteunen. Door in de
bijeenkomsten een aantal deskundigheden en vaardigheden aan te reiken horende bij de
verschillende functies binnen een dergelijk bestuur. Lokale bestuursleden beter toe te rusten en
daardoor hun intensieve werk te vergemakkelijken. De SFO wil ook blijvend stimuleren dat de
opgebouwde netwerken tussen de verschillende bonden in de afdelingen in stand blijft of liever
uitgebreid wordt. Zo kunnen ze gebruik maken van elkaars deskundigheid en informatie
uitwisselen over contacten met hun gemeente, organisaties en andere lokale en regionale zorg
en welzijnsinstellingen.

Uitvoering
In 2015 zijn twee cursus–/informatiedagen georganiseerd voor bestuursleden van afdelingen
van de drie bonden en de VOA's.
Het thema tijdens de beide dagen was “Zorg Verandert”.
Op de dag in oktober is gesproken over het keukentafelgesprek, mobiliteit en wonen. De
bijeenkomst in november heeft in het teken gestaan van “Mijn kwaliteit van leven” en het
middagprogramma ging over technologie in en om huis en “Steekje los”.
Het waren zeer inhoudelijke bijeenkomsten die dicht bij de deelnemers in de bijeenkomsten
stond.
Uit de bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de onzekerheid over de toekomst van de zorg
en de eigen situatie daarin heel veel onzekerheid meebrengt. De SFO zal dan ook in 2016
hieraan een gevolg geven. Gemeenten zijn nog niet altijd en volledig gereed om iedereen de
juiste zorg en aandacht te kunnen geven. Ook zij worstelen vaak nog over alle veranderingen die
er momenteel in een korte periode op ze afkomt.
De organisaties die de dagen voor het SFO mede hebben verzorgt zijn; het landelijk programma
Zorg Verandert die vertegenwoordigt was door Trees Flapper, Zorgbelang in de persoon van
Jannie Soepboer en Huis op Maat met Tamara Standers en Mieke Koot.
De dagen hebben meer dan voldoende aan de verwachting voldaan, zij waren levendig en er
waren veel vragen en een goede discussie. Iets om verder mee te kunnen het komende jaar.

Resultaat
Op beide dagen waren plusminus 40 - 45 personen aanwezig. Uit de gehouden evaluatie is
gebleken dat iedereen positief tot zeer positief was over de inhoud en informatie en vond deze
dagen zeer voor herhaling vatbaar. Men had de indruk in de praktijk hier veel mee te kunnen
doen. Door de deelname van bestuursleden uit de drie verschillende ouderenbonden zijn weer
nieuwe contacten tot stand gekomen zodat men op de verschillende terreinen van wonen, zorg
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en welzijn van senioren met elkaar kan samenwerken, ook in contacten met andere
organisaties.
Het blijkt dat deze aanpak goed aanslaat en erg goed aansluit bij de verwachtingen die de
bestuurders in Friesland hebben.

Vervolg
Ook in 2016 zijn er daarom weer minimaal twee cursus-/informatiedagen gepland. De thema's
zijn op dit moment nog niet omschreven maar zullen ongetwijfeld gaan over de voortgang in en
met de gemeenten maar ook over de veranderende zorg, regelgeving en over kwaliteit van
leven.
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JAARREKENING 2015

STICHTING FRIESE OUDERENBONDEN

mei 2016
Leeuwarden
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Balans SFO
1-1-2015

€

31-12-2015

1-1-2015

€

31-12-2015

€

Liquide middelen

Eigen vermogen

Bank

21.735

1.360

Bank ; spaarrekening

43.310

70.605

Algemene reserve

14.490

14.970

Bestemmingsreserve ov.taken

15.320

15.320

29.810

30.290

5.980

8.980

13.525
4.430

23.730
1.820

Kosten COC ( Blikopener)

4.050

4.050

Crediteuren overig

7.225

3.070

25

25

Voorz. Belasting
computerproject

Kortlopende schulden
Nog te betalen:
Retour Provincie
Partoer

Diversen
Resultaat

65.045

71.965

65.045

Naar aanleiding van een gesprek met de provincie Fryslân over de jaarcijfers 2012 is per 1/1/2013 een
"Voorziening belasting" gevormd voor een bijdrage in de aanschaf van computers voor de belastinginvullers.
In 2015 is alsnog een bijdrage over 2014 overgemaakt ad € 3.000. Deze is toegevoegd aan de voorziening
De Algemene reserve bestaat vooral uit "private middelen" door stortingen de afgelopen jaren van de Unie Katholieke
Ouderenbonden. Deze gelden zijn aan de KBO beschikbaar gesteld door het Ministerie van Financiën.
Het restant van de gelden UMCG € 15.320 is bestemd voor taken buiten de projecten; besloten is hier in 2013
een bestemmingsreserve van te vormen.
De schuld aan de provincie Fryslân betreft € 10.345 van 2014 en € 13.385 over 2015.
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71.965

Exploitatieoverzicht 2015

Inkomsten

Uitgaven
Toegekend Kosten per
project projecten

Subsidie provincie Fryslân

€

22.100

t.b.v. gesubs. projecten:
Belastingen

Bijdrage Belastingen via
KBO

6.025

Rente
Overige

380
100

€

4.200

€

Vrijwillige Ouderen Adviseur
Zorg, wonen en welzijn en
COC
Bestuurskosten

2.700

1.480

2.500
9.950

6.260

Deskundigheidsbevordering

2.750

1.935

Totaal gesubs. projecten

11.740

22.100
retour provincie

2.065

-13.385
Naar voorziening belasting
naar kapitaal (rente + ov.)

3.000
480
15.220

€

€

15.220
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22.100

€

15.220

Bijdrage belasting bevat een bedrag ad € 3.000 wat in 2015 nog is gestort over 2014 . Dit is destijds niet meegenomen
in de exploitatie. In 2015 is dit toegevoegd aan de voorziening. In 2016 worden nog enige laptops aangeschaft die ten
laste van de voorziening zullen komen.

Stichting Friese Ouderenbonden
Postadres:
Postbus 298
8901 BB LEEUWARDEN
E-mail: lscholten@friessociaalplanbureau.nl
Website: www.sfobonden.nl KvK
inschrijfnr. 01110191
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